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Urb-En-Pact: Urban Energy Pact 
 

Municipiul Galaţi participă în calitate de partener în faza I a proiectului „Urb-En-
Pact: Urban Energy Pact”, cod 5864 aprobat de către Comitetul de monitorizare  spre 
finanțare în cadrul programului URBACT III 2014-2020, Rețele de Planificare a Acțiunilor, 
în data de 25 iunie 2019.  

     Obiectivul principal al proiectului constă în definirea planurilor locale de acțiune 
pentru teritorii de tip zero net energy (ZNE) prin producerea și livrarea de energie din 
surse locale reglementate și regenerabile, prin implementarea unui sistem de energie care 
reunește toți factorii interesați din acest tip de economie circulară, în special consumatorii 
incluși în această afacere echitabilă, în regiunea vizată. 

Contractul de finanțare a proiectului a fost încheiat între Partenerul Lider și 
Autoritatea de Management, în data de 15.11.2019.  

Perioada de implementare a fazei I a proiectului este cuprinsă între 02.09.2019 – 
02.03.2020. 

Valoarea totală a proiectului pentru faza I este de 110.038,15 euro, din care 
bugetul alocat Municipiului Galaţi este de 8.051,31 euro. 

În cadrul Programului URBACT III, proiectele sunt implementate în două faze: faza 
I, cu durata de 6 luni, de dezvoltare a Aplicației finale pentru faza II, elaborarea Studiului 
de Referință, identificarea Grupului Local URBACT de către fiecare partener și două 
reuniuni transnaționale (inaugurală și finală). După aprobarea Aplicației finale, faza II 
constă în implementarea propriu-zisă a proiectului și are o durată de 24 de luni.  

Proiectul reunește 9 parteneri din 7 țări: Clermont Auvergne Metropole – Partener 
Lider și Metropole Rouen Normandia (Franța), Municipiul Galați (România), Asociația Zonei 
Funcționale Bialystok (Polonia), Comunitatea Intermunicipală Alto Minho (Portugalia), 
orașul Palma de Montechiaro și Agenția Națională pentru Tehnologii Noi, Energie și 
Dezvoltare Economică Sustenabilă (Italia), Municipiul Elefsina (Grecia), orașul Tampere 
(Finlanda). 

Partenerii proiectului sunt diferiți în ceea ce privește locația geografică, 
dimensiunea lor, profilul demografic, profilul industriei și experiența implementării de 
măsuri eficiente din punct de vedere energetic.  Cele 7 națiuni europene reprezentate prin 
cei 9 parteneri au politici energetice distincte și mix energetic. Diversitatea partenerilor 
este un punct forte al proiectului.  

 
 Date de contact: Manager de proiect domnul  Hanță Costel – Șef serviciu, 
Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe, tel: 0236323136, e-mail: 
hanta.c@primariagalati.ro. 

 


